
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
Х МІЖНАРОДНОГО ЦИВІЛІСТИЧНОГО ФОРУМУ  

 
РЕКОДИФІКАЦІЯ (ОНОВЛЕННЯ) ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

УКРАЇНИ: КОНЦЕПЦІЯ, НАПРЯМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 2021  



СПІВОРГАНІЗАТОРИ ЗАХОДУ 
 

Захід проводиться за участі та підтримки: Національної академії 
правових наук України, Київського регіонального центру Національної 
академії правових наук України, та Асоціації цивілістів України. 
 

ОГРАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
ІХ МІЖНАРОДНОГО ЦИВІЛІСТИЧНОГО ФОРУМУ 

 
Кузнєцова Наталія Семенівна  

академік НАПрН України, віце-президент НАПрН України, доктор 
юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України 
Кохановська Олена Велеонінівна 

дійсний член (академік) НАПрН України, академік-секретар відділення 
цивільно-правових наук НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри цивільного права Інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
Кот Олексій Олександрович 

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії 
правових наук України, Заслужений юрист України, директор Київського 
регіонального центру Національної академії правових наук України 
Гриняк Андрій Богданович 

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії 
правових наук України, в.о. заступника директора з наукової роботи 
Київського регіонального центру Національної академії правових наук 
України 
Пленюк Мар’яна Дмитрівна 

доктор юридичних наук, професор, в.о. вченого секретаря Київського 
регіонального центру Національної академії правових наук України 
Великанова Марина Миколаївна 

доктор юридичних наук, доцент, в.о. провідного наукового співробітника 
відділу дослідження проблем взаємодії держави та громадянського 
суспільства Київського регіонального центру Національної академії правових 
наук України 
Вербицька Анастасія Олегівна 

кандидат юридичних наук, асистент кафедри права інтелектуальної власності 
та інформаційного права Інституту права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
 



Воєводін Богдан Володимирович 

кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права Інституту 
права Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Соловйов Борис Олегович 

аспірант кафедри цивільного права Інституту права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
  



ПРОГРАМА 

 

26 квітня 2021 р. 

Захід проводиться в режимі онлайн на платформі Zoom за посиланням: 

https://us02web.zoom.us/j/85139343844?pwd=dGVCM05WOFZVR3R0clI4dDhP

VEc3Zz09  

Код доступу 984143 
Ідентифікатор конференції 851 3934 3844 
 
Відкриття – 14.00 

Пленарне засідання – 14.10 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ 

доповіді -до 10 хвилин 
виступи – до 5 хвилин 

Теми виступів подаються в авторській редакції. Відомості про учасників 
наведено відповідно до інформації, зазначеної у заявці на участь. 

  



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 
СЕСІЯ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РЕКОДИФІКАЦІЇ 
(ОНОВЛЕННЯ) ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ; 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЗАКОНОДАВСТВА 
УКРАЇНИ;  
 
Кузнецова Наталія Семенівна 
дійсний член (академік) НАПрН України, Віце-президент НАПрН України, 
доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України 
Оновлення цивільного законодавства України: на шляху до європейського 
приватного права 
 
Сулейменов Майдан Кунтуарович	
директор НИИ частного права Каспийского университета, академик НАН РК, 
доктор юридических наук, профессор	
Цифровизация  и совершенствование гражданского законодательства	
 
Кохановська Олена Велеонінівна 
дійсний член (академік) НАПрН України, академік-секретар відділення 
цивільно-правових наук НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри цивільного права Інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
Концепція чинного цивільного кодексу як важливий орієнтир для його 
оновлення 
 
Салей Елена Анатольевна 

кандидат юридических наук, доцент, Белорусский государственный 
университет  
Совершенствование гражданского кодекса: Очередные изменения или 
реновация? 

 
Довгерт Анатолій Степанович 
член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету  імені Тараса Шевченка  
Концептуальні підходи до рекодифікації цивільного  законодавства: питання 
структури цивільного кодексу України 

  



Кот Олексій Олександрович 

член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор 
юридичних наук, професор, , Заслужений юрист України, директор Київського 
регіонального центру Національної академії правових наук України 
Оновлення цивільного законодавства України: загальні підходи 
 
Борисова Валентина Іванівна 
член-кореспондент  Національної Академії правовых наук України, 
завідувачка кафедри цивільного права № 1 Національного юридического 
університету імені Ярослава Мудрого, професор, , Заслужений працівник 
освіти України 
Цивільно-правовий інститут юридичної особи в умовах інформаційного 
суспільства 
 
Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна	
член – кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, член 
– кореспондент НАПрН України, професор кафедри цивільного права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
З приводу концепції модернізації Цивільного кодексу України	
 
  



СЕСІЯ 2. ОНОВЛЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ КНИГИ ПЕРШОЇ 
ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ;  
	
Карагусов Фархад	
доктор юридических наук, профессор, институт частного права Каспийского 
университета	
О перспективах сохранения денег в качестве одного из основных видов 
объектов гражданских прав и их замещения электронными деньгами 
и криптовалютой 

	
Майданик Роман Андрійович 
дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри цивільного права Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
Правові титули на майно юридичних осіб публічного права: стан і 
перспективи 

 

Харитонов Євген Олегович 
член – кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, 
Національний університет "Одеська юридична академія" 
Проблеми визначення цивільно-правового статусу людини 
 
Орел Лілія Василівна 
доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри публічного та приватного 
права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету 
імені Бориса Грінченка 
Оновлення книги 2 цивільного кодексу України щодо особистих немайнових 
прав юридичних осіб 

 
Бірюков Олександр Миколайович 

доктор юридичних наук, професор Інститут міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

Узгодження норм законодавства про банкрутство з загальними 
положеннями Цивільного кодексу України 

 
Ромащенко Іван Олегович 	
доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права юридичного 
факультету Інституту права Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка	
Підприємство як єдиний майновий комплекс: перспективи існування поняття та 
оновлення цивільного законодавства	



Карнаух Богдан Петрович 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права №1, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 
Деліктна відповідальність пропорційна ринковій частці: справа «сіндел 
проти еббот лабораторіз» 

 
Цікало Володимир Ігорович 
кандидат юридичних наук, доцент, Львівський націонельний університет імені 
Івана Франка, кафедра цивільного права та процесу 

Оновлення поняття "корпоративних прав" 

 
Халабуденко Олег Анатолійович	
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри політичних наук і права 
Київського національного університету будівництва і архітектури 

Правовий статус професіонала: чому його закріплення важливо в сучасному 
цивільному кодексі	
 
Хоменко Вікторія Олександрівна	
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Київського 
регіонального центру НАПрН України 

Погодження правочинів господарського товариства загальними зборами його 
учасників як інструмент захисту корпоративних прав	
 
Чванкін Сергій Анатолійович	
кандидат юридичних наук, доцент, голова Київського районного суду м. Одеси, 
голова Асоціації слідчих суддів України 
Способи захисту, які застосовуються судом	
 
Кохановський Велеонін Олексійович 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри підприємницького та 
корпоративного права КНЕУ ім. Вадима Гетьмана 

Об'єкти немайнових прав в оновленому ЦК України: немайнові блага, 
"безтілесні речі" чи квазі - речі? 

 
Соловйов Борис Олегович 
аспірант кафедри цивільного права Інститут права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Право на інформацію у корпоративних правовідносинах: проблеми та 
перспективи



СЕСІЯ 3. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ, СТАН І 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ;  

 
Миронова Галина Анатоліївна  

доктор юридичних наук, Науково-дослідний інститут приватного права і 
підприємництва імені академіка Ф. Г. Бучака НАПрНУкраіни 

Особисті немайнові права фізичних осіб у сфері надання медичної допомоги 

 
Сліпченко Святослав Олександрович, Жорнокуй Юрій Михайлович 
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільно-правових 
дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ  
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та 
процесу Харківського національного університету внутрішніх справ 
Оновлення поняття особистого немайнового права у статті 269 цивільного 
кодексу України 
 
Квіт Наталія Михайлівна  
кандидат юридичних наук, доцент, Львівський національний університет імені 
Івана Франка 

Репродуктивні права та межі розпорядження кріоконсервованими 
ембріонами 

  



СЕСІЯ 4. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА В УМОВАХ 
ОНОВЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА;  
 
Серджиу Бэешу 

доктор права, профессор, юридический Факультет, Государственного 
Университета Молдовы 

Система вещных прав в гражданских кодексах на постсоветском 
пространстве 

 
Буяджи Ганна Володимирівна 
доктор юридичних наук, ТОВ "Юридична компанія "ВігоЛекс" 
Ринкові конструкції управління майном в Україні 

 
Цюра Вадим Васильович 
доктор юридичних наук, доцент доцент кафедри цивільного права Інституту 
права Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Майно як об'єкт цивільних правовідносин в аспекті європеїзації 
 
Майданик Наталія Іванівна  
кандидат юридичних наук, проф. кафедри цивільного і трудового права 
юридичного інституту КНЕУ імені Вадима Гетьмана 
Довірча забезпечувальна власність: стан і перспективи 

 
Піддубна Вікторія 
кандидат юридичних наук, доцент, Національний юридичний університет 
імені Я.Мудрого 
Особливості речових прав юридичних осіб публічного права 
  



СЕСІЯ 5. ПРОБЛЕМИ ОНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У 
СФЕРІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ;  
 
Ландо Дар'я Дмитрівна 
кандидат юридичних наук, доцент, Білоруський державний університет, 
доцент кафедри цивільного права  
Кодекс інтелектуальної власності: необхідність чи запланований варіант 
реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності? 

 
Капіца Юрій Михайлович 
доктор юридичних наук, Центр досліджень інтелектуальної власності та 
трансферу технологій НАН України 

Розвиток законодавства України у сфері інтелектуальної власності в 
контексті гармонізації з законодавством Європейського Союзу 

 
Харитонова Олена Іванівна 
член – кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, 
Національний університет "Одеська юридична академія" 
Проблеми визначення сучасної вітчизняної концепції прав інтелектуальної 
власності 

 
Кодинець Анатолій Олександрович, Радченко Лілія Іванівна, 

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри інтелектуальної власності 
та ІТ права Інституту права, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 
кандидат юридичних наук., доцент, Інститут права, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка 

Рекодифікація цивільного законодавства у сфері інтелектуальної власності: 
напрями, проблеми, перспективи 

 
Якубівський Ігор Євгенович 
доктор юридичних наук, доцент, Львівський національний університет імені 
Івана Франка, професор кафедри цивільного права та процесу 

Проблеми реформування права інтелектуальної власності в умовах 
рекодифікації цивільного законодавства 



Коваль Ірина Федорівна  
доктор юридичних наук, доцент, ДонНУ імені Василя Стуса 

Договірні форми реалізації прав інтелектуальної власності: напрями 
законодавчого регулювання 

 
Майданик Любов Романівна  
кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності 
Інституту права КНУ імені Тараса Шевченка 
Дихотомія індивідуального/колективного управління авторськими правами: 
сучасний стан в умовах цифровізації 

  
Пушкар Марина Василівна 
кандидат юридичних наук, доцент, Національний університет біоресурсів та 
природокористування України 

Приведення норм ЦК України до міжнародних вимог у сфері права 
інтелектуальної власності на сорти рослин 

 
Вербицька Анастасія Олегівна 
кандидат юридичних наук, Інститут права, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка 
Питання правового регулювання відносин у сфері комерційної таємниці в 
розрізі оновлення цивільного законодавства 

 
Бажанов Валентин Олександрович, Бажанова Вікторія Олегівна 
кандидат юридичних наук, доцент Інститут права КНУ імені Тараса Шевченка 
кандидат юридичних наук 

Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної 
власності в умовах оновлення цивільного законодавства 

 

Попова Наталія Романівна 

кандидат юридичних наук, науковий консультант Верховного Суду 
Визнання диплому про вищу освіту недійсним: теорія і практика 

 

Глотов Сергій Олександрович 

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник НДІ ІВ НАПрН 
України, адвокат 
Деякі зауваження стосовно модернізації регулювання права інтелектуальної 
власності 



СЕСІЯ 6. ОНОВЛЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ;  
 
Гриняк Андрій Богданович 
доктор юридичний наук, професор, Київський регіональний центр НАПрН 
Напрями оновлення договірного законодавства України в умовах 
рекодифікації цивільного законодавства  

 
Великанова Марина Миколаївна  
доктор юридичний наук, доцент, Київський регіональний центр НАПрН 

Закріплення в ЦК України справедливості та економічної ефективності як 
базових цінностей при розподілі договірних ризиків 

 
Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна 
доктор юридичний наук, доцент, Західноукраїнський національний 
університет 

Основні напрями оновлення цивільного законодавства україни у сфері надання 
транспортних послуг 

 
Федорченко Наталія Володимирівна 
доктор юридичних наук, професор, Київський університет туризму, економіки 
і права 

Зобов‘язання з надання послуг в умовах рекодифікації цивільного 
законодавства України 

 
Міловська Надія Василівна 
доктор юридичних наук, доцент, Київський регіональний центр НАПрН 

Основні напрями оновлення цивільного законодавства України у сфері надання 
страхових послуг  

 
Голубєва Неллі Юріївна 
доктор юридичний наук, професор, НУ "ОЮА" 

Зменшення розміру неустойки в контексті оновлення зобов’язального права 

 
Кізлова Олена Сергіївна 
доктор юридичний наук, професор, МГУ, завідуюча кафедрою цивільного та 
господарського права і процесу 

Сучасні договори в інформаційній сфері 

 
  



Банасевич Ірина Іванівна 
кандидат юридичних наук, доцент, ДВНЗ "Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника" 
Публічний договір: концептуальне переосмислення 

 
Яновицька Галина Богданівна	
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та 
процесу юридичного факультету Львівського національного університету 
імені Івана Франка 

Цивільно правові засоби захисту прав споживачів в Україні 

 
Хоменко Михайло Михайлович 
кандидат юридичних наук, доцент, кафедра цивільного права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
Недоговірні зобов’язання в оновленому Цивільному кодексі України 
 
Марків Назар Володимирович 
здобувач, Юридична компанія «Профекто», Науково-дослідній інститут 
приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН 
України 
Відповідальність за порушенння грошових зобов’язань в контексті ч.2 ст.625 
Цивільного кодексу України 
  



СЕСІЯ 7. СПАДКОВІ ВІДНОСИНИ В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ; 
 
Заіка Юрий Александрович 

доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела 
проблем частного права Научно-исследовательского института частного права 
и предпринимательства имени академика Ф.Г. Бурчака Национальной 
академии правовых наук Украины   
Право на продажу наследства как элемент гражданской правоспособности 

 
Коссак Володимир Михайлович 
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та 
процесу Львівського національного університету імені Івана Франка 

Новелізація положень спадкового права в сучасних умовах реформування 
приватних відносин 

 

Кухарєв Олександр Євгенович 
доктор юридичних наук, доцент, Харківський національний університет 
внутрішніх справ 

До питання щодо оновлення спадкового законодавства України 
 
Діковська Ірина Андріївна 
доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права 
юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
Міжнародне спадкування: напрями удосконалення чинного законодавства 
України 

 
Василина Наталія Володимирівна, Гансецька Валерія Володимирівна 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правосуддя юридичного 
факультету Київського національного університету  імені Т.Шевченка 
кандидат юридичних наук,науковий співробітник Відділу міжнародного 
приватного права та порівняльного правознавства Науково-дослідного 
інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака 
НАПрН України 
Особливості врегулювання спадкових прав щодо відумерлої спадщини 

  



Рябоконь Євген Олександрович, 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права 
юридичного факультету  Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка 

Застосування принципу універсальності спадкового правонаступництва при 
прийнятті або відмові від прийняття спадщини 

 
Молявко Олеся 
кандидат юридичних наук, відділ проблем цивільного, трудового та 
підприємницького права ІДП НАН України 

Окремі питання врегулюваня спадкових відносин 

  



СЕСІЯ 8. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ;  
 
Красицька Лариса Василівна 
доктор юридичних наук, доцент, Харківський національний університет 
внутрішніх справ 
Актуальні питання правового регулювання аліментних відносин 

 
Менджул Марія Василівна 
доктор юридичних наук, доцент, ДВНЗ "Ужгородський національний 
університет" 

Реформування правового регулювання фактичних шлюбних відносин в Україні 
з врахуванням європейського досвіду 

 
Явор Ольга Анатоліївна  
доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права № 2, 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
Дотримання балансу інтересів при застосуванні конвенції про цивільно - 
правові аспекти міжнародного викрадення дітей 

 
Єфіменко Леонід Васильович 
кандидат юридичних наук, кафедра цивільного права Інституту права КНУ 
імені Тараса Шевченка 

Генеза вчення про предмет сімейного права: до постановки проблеми 

  



СЕСІЯ 9. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: НАПРЯМИ І 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Калакура Віктор Ярославович 
кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного 
приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
Рекодифікація цивільного права України і розвиток принципів міжнародного 
приватного права 

 

Грамацький Ернест Мірчевич 
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Рекодифікація та міжнародне приватне право: до питання принципів 

 


